
 

              PATVIRTINTA 

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko 

gimnazijos direktoriaus 2017  m. gruodžio 

22d. įsakymu Nr. V-129 

 

TRAKŲ R. ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJOS  

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo 

mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

2. Individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio namie ar savarankiškai, turinčiam 

mokymosi sunkumų ar itin sėkmingai besimokančiam, skirtas pasirinkti mokytis per tam tikrą 

laikotarpį dalykus, vertinimo laikotarpiai suderinti su mokyklos galimybėmis. Mokiniui 

besimokančio pagal individualizuotas (gali būti sudaromas besimokančiajam pagal pritaikytas 

bendrojo ugdymo programas) rašoma programa. Gali būti sudarytas ir individualus ugdymo planas 

mokiniui at tėvams (globėjams) pageidaujant, 

 

II. INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMAS 

 

3. Individualūs ugdymo planai rengiami: 

3.1. mokiniams besimokantiems savarankiškai ar namuose sudaromas individualus ugdymo 

planas. Jame numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, 

jiems skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai ir pan. Mokinys mokosi pagal 

mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų 

tvarkaraštį; 

3.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal specialiesiems ugdymosi poreikiams 

pritaikytas programas;  

3.3. rengdama specialiųjų poreikių mokinių individualaus ugdymo planą, mokykla atsižvelgia į: 

3.3.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus; 

3.3.2. ugdymo formą (ugdosi bendrojo lavinimo mokykloje integruotai (visiškai, dalinai) ar 

namuose); 



3.3.3. gydytojų rekomendacijas; 

3.3.4. ugdymo programą (pritaikytą bendrąją ar individualiąją); 

3.3.5. turimas mokymo lėšas; 

3.3.6. ugdymo(-si) aplinką. 

3.4. mokykla, sudarydama specialiųjų poreikių mokinio individualų ugdymo planą, 

vadovaujasi 2017–2018 metų bendrajame plane pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi. 

4. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromas individualus 

ugdymo planas, jei jis patiria mokymosi sunkumų, itin sėkmingai mokosi, siekia pagerinti vieno ar 

kelių dalykų pasiekimus ir pan. Mokinys kreipiasi į auklėtoją arba gimnazijos administraciją: 

4.1. individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni mokinio 

ugdymo(si) tikslai ir būdai jų siekti. (Pvz., jame numatoma tiksli mokinio veikla siejama su 

mokymosi poreikiais, norimo dalyko pasiekimų gerinimu, mokinio prisiimti įsipareigojimai 

orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą); 

4.2. individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma mokyklos sutartam laikotarpiui.  

4.3. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo programą, 

individualūs ugdymo planai sudaromi vadovaujantis mokyklos Vaiko gerovės komisijos, PPT 

rekomendacijomis. 

5. Sudarydami ir įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja 

mokyklos vadovai, mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo pagalbos 

specialistai. 

6. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo mokykla: 

6.1. mokiniams, atsiradus ypatingoms aplinkybėms, besimokantiems savarankiškai (1 

priedas); 

6.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal specialiesiems ugdymosi poreikiams 

pritaikytas programas: 1-4 klasės mokiniams (2 priedas); 5-8 IG-IIG klasių mokiniams (3 priedas); 

IIIG-IVG klasių mokiniams (4 priedas). 

7. Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir socialinė pedagogė. 

 

 

 ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

1 priedas 

 

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos ....... klasės mokinio/mokinės 

 

 

                          ........................................................................................... 
                                                                  ( vardas, pavardė) 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS ...........................m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pamokų skaičius 

skirtas klasei 

 

Konsultacijų 

skaičius 

 

1.  Dorinis ugdymas: 

(tikyba arba etika)  
  

2.  Lietuvių kalba (gimtoji)    

3.  Užsienio kalba (1-oji) anglų k.   

4.  Užsienio kalba (2-oji) rusų k./ 

vokiečių k.  
  

5.  Matematika   

6.  Gamta ir žmogus   

7.  Socialinis emocinis ugdymas   

8.  Biologija   

9.  Fizika   

10.  Chemija   

11.  Informacinės technologijos   

12.  Istorija   

13.  Pilietiškumo pagrindai   

14.  Geografija   

15.  Ekonomika   

16.  Dailė   

17.  Muzika   

18.  Kūno kultūra   

19.  Technologijos   

20.  Žmogaus sauga   

21.  Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 
  

 

 

Mokinio parašas 
 

 

SUDERINTA                                                                               SUDERINTA                 

 

 

 

Klasės vadovas                                                       Tėvai (vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 



 

 

 

2 priedas 

 

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos 1-4 klasės mokinio/mokinės 

 

 

   ........................................................................................... 
                                         ( vardas, pavardė) 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS ...........................m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pamokų skaičius 

skirtas klasei 

 

Konsultacijų 

skaičius 

 

1. Dorinis ugdymas: 

(tikyba arba etika)  
  

2. Lietuvių kalba (gimtoji)    

3. Užsienio kalba (1-oji) anglų k.   

4. Matematika   

5. Pasaulio pažinimas   

6. Dailė ir technologijos   

7. Muzika   

8. Kūno kultūra   

9. Choreografija   

10. Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 
  

 

 

 

 

 

 

Mokinio parašas 
 

 

SUDERINTA                                                                               SUDERINTA                 

 

 

 

Klasės vadovas                                                       Tėvai (vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 priedas 

 

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos 5-8 ir I-IIG  klasės mokinio/mokinės 

 

 

   ........................................................................................... 
                                                   ( vardas, pavardė) 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS ...........................m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pamokų skaičius 

skirtas klasei 

 

Konsultacijų 

skaičius 

 

1. Dorinis ugdymas: 

(tikyba arba etika)  
  

2. Lietuvių kalba (gimtoji)    

3. Užsienio kalba (1-oji) anglų k.   

4. Užsienio kalba (2-oji) rusų k./ 

prancūzų/vokiečių k.  
  

5. Matematika   

6. Gamta ir žmogus   

7. Socialinis emocinis ugdymas   

8. Biologija   

9. Fizika   

10. Chemija   

11. Informacinės technologijos   

12. Istorija   

13. Pilietiškumo pagrindai   

14. Geografija   

15. Ekonomika   

16. Dailė   

17. Muzika   

18. Kūno kultūra   

19. Technologijos   

20. Žmogaus sauga   

21. Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 
  

 

 

Mokinio parašas 
 

 

SUDERINTA                                                                               SUDERINTA                 

 

 

Klasės vadovas                                                       Tėvai (vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 



 

4 priedas 

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos .......klasės mokinio/mokinės 

............................................................................. 
Individualus ugdymosi planas 11-12 klasėms            

201.. -201..  ir 201.. -201...  mokslo metai 

 

Mokomieji dalykai Valandų skaičius Kursas 

11 klasė 12 klasė 

Dorinis ugdymas   Tikyba    

                                Etika    

         Lietuvių kalba    

         Užsienio kalba (anglų k., pirma kalba)    

         Užsienio kalba (rusų k., antra kalba)    

    

Socialiniai mokslai (  1 būtina)    

           Istorija    

          Geografija    

          Matematika    

          Informacinės technologijos    

Gamtos mokslai    (1 būtina)    

          Biologija    

          Fizika    

          Chemija    

Menai ir technologijos (1 būtina)    

         Dailė    

         Muzika    

        Technologijos (statyba ir medžio apdirbimas)    

        Technologijų kryptis. Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas. Modulis: Tradiciniai amatai (Rankdarbiai)                     

   

                                    

Bendroji kūno kultūra    

Pasirinkta sporto šaka     

           (krepšinis, tenisas)    

Pasirenkamieji dalykai    

         Braižyba    

        Prancūzų kalba    

    

Dalykų moduliai    

        Lietuvių k. modulis     

        Anglų k. modulis    

        Istorijos dalyko modulis    

        Matematikos modulis    

        Biologijos modulis    

Iš viso pamokų    

Iš viso 8 – 13 dalykų (modulių neskaičiuoti) 

Iš viso valandų (28 val. – 32 val.) per metus. 

                                                           Mokinio parašas...................................................... 

 


